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Nr. 4 (2015): Termisk forgasningsteknologi 

Resumé 
Der har i de seneste par årtier været en pæn interesse for forgasningsteknologi til biomasse i Danmark, og i 

flere omgange har aktører i branchen spået teknologien et snarligt gennembrud i markedet. Situationen for 

forgasningsteknologi er imidlertid den i dag, at der blot er nogle få anlæg i regelmæssig drift i Danmark. Det 

gælder først og fremmest anlæggene i Harboøre og i Skive, som begge laver kraft-varme. DONGs Pyroneer-

anlæg, som sigtede på tilsatsfyring med biomasse på større kraft-varmeværker, blev kort før den egentlige 

opskalerings- og kommercialiserings-fase lagt på hylden i efteråret 2014. I Sverige derimod, er der relativt 

stor interesse for forgasningsteknologi i forbindelse med produktion af biobrændstoffer på basis af træ, 

hvor særligt bio-SNG (biogas i naturgaskvalitet) er et teknologispor, der er stor opmærksomhed omkring. 

Denne teknologivurdering gør status over teknologien, og søger derigennem at besvare en række 

spørgsmål vedrørende potentialet for teknologien i forbindelse med den grønne omstilling af det danske 

energisystem.  

 Hvad er forgasningsteknologiens potentiale i forbindelse med grøn omstilling af det danske 

energisystem, og hvor passer den bedst ind? 

Forgasningsteknologi kan primært anvendes til to forskellige formål med to forskellige markeder og 

beslægtede business-cases:  

1) Forgasning af biomasse til kraftvarme, hvor der typisk konkurreres med traditionel kedel-teknologi. 

Både på mindre værker og på store værker sker der i øjeblikket en omstilling væk fra kul og gas og over 

mod fyring med biomasse, primært træpiller. Denne omstilling kunne i princippet gøre brug af 

forgasningsteknologi, men bortset fra Skive Fjernvarme er der i øjeblikket ingen aktører, som vælger 

forgasningsløsningen. Aktører i branchen peger på høj CAPEX samt risiko for driftsproblemer med 

forgasningsteknologi (og dermed uforudsigelig/høj OPEX) som de primære årsager til, at der ikke satses 

mere på forgasningsteknologi. I forhold til driftsproblemer gælder det særligt feedstock-håndtering (fin-

deling af biomassen til passende partikelstørrelser) og håndtering af tjære- og tilsodnings-problematik. 

Babcock & Wilcox Vølund har i mange år kunnet levere teknologi til begge disse markeder, men fokusere i 

dag udelukkende på kedelteknologimarkedet. Teknologivurderingen har ikke fundet tegn på, at der i en 

overskuelig fremtid vil ske væsentlige gennembrud i forgasningsteknologi, der gør den mere 

konkurrencedygtig til kraftvarmemarkedet;  

2) Forgasning af biomasse til produktion af avancerede biobrændstoffer til transportsektoren, som tegner 

til at være mere perspektivrig i forhold til cost og teknologimodning sammenlignet med alternativerne. En 

lang række svenske studier samt et par nye anlæg i Sverige peger på, at fremstilling af bio-SNG, bio-metanol 

eller DME er konkurrencedygtigt med tilsvarende bio-etanol baseret på en enzymatisk proces som den i fx 

Maabjerg-anlægget. En afgørende forskel på situationen i Danmark og Sverige er dog valg af feedstock, 
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hvor forgasning bedst håndterer træ-baseret biomasse, mens halm er relativt problematisk. I det nyopførte 

svenske GOBIGAS-anlæg anvender man udelukkende træ, mens man i det endnu uopførte svenske BIO2G-

anlæg muligvis vil blande mindre mængde halm i brændslet. Ifølge beregningerne bag BIO2G bio-SNG 

anlægget kan bio-metanol produceres til 8,0 SEK/liter benzin-ækvivalent og bio-SNG til 6,3 SEK/liter benzin-

ækvivalent, hvor Maabjerg-anlægget anslår en produceret literpris på ca. 10,0 DKK/liter benzin-ækvivalent. 

Disse beregninger skal tages med et vist forbehold, da de er ex-ante beregnede priser, og ikke reelle ex-post 

produktions-omkostninger. 

Derudover er der i princippet en kombination af de to ovennævnte business-cases, som ofte benævnes 

polygeneration. Polygeneration bygger på en ide om at kombinere kraftvarme med fuel-produktion alt 

afhængig af priser/markedsforhold og optimering af drift. Skive Fjernvarme eksperimenterer med på sigt at 

gå denne vej, således at de kan producere både elektricitet, varme, og brændstof til transportsektoren. 

Fordelen ved polygeneration er dermed, at der kan opnås en meget høj fleksibilitet.   

 Hvilke typer af biomasse er mest velegnede at forgasse i en dansk kontekst, og kan det lade sig gøre? 

Gennemgangen af forgasningsteknologi med hensyn til egnede biomasser peger på en række problemer 

med anvendelse af halm som feedstock. Halm er karakteriseret ved at danne alkali-holdige, tærende 

belægninger i forgasserens kammer, når den kommer over en øvre temperaturgrænse på omkring 700 C. 

Desuden giver forgasning af halm problemer med den efterfølgende gasrensning - et problem som 

formentlig kan løses gennem reelle driftserfaringer og yderligere udvikling af gasrensningsteknologi. 

Pyroneer-forgasseren løste problemet med belægninger ved at udvikle en teknologi, der kørte med en 

lavere temperatur. Til gengæld kunne teknologien kun anvendes til tilsatsfyring, og ikke til produktion af 

biobrændstoffer, da produktgassen var uegnet til dette formål. Det planlagte svenske anlæg BIO2G 

forventer som nævnt at kunne håndtere en mindre mængde halm, men er primært baseret på at håndtere 

træ som brændsel. Med hensyn til anvendelse af træ som brændsel, er der gjort mange erfaringer, og alle 

de gennemgåede forgassere håndterer træ forholdsvis pænt – derfor den relativt store interesse for 

forgasningsteknologien i lande som Sverige og Finland. Der er derudover et par store anlæg i Finland, som 

forgasser affald.     

 Hvad er de internationale perspektiver for forgasning af biomasse, og hvor er man internationalt nået 

længst inden for F&U og med at implementere teknologien?  

Ser man på forgasningsteknologien modenhed som teknologi i forhold til at håndtere biomasse, så anses 

teknologien for værende i udviklings- og demonstrations-fasen, hvor tryksatte forgassere er mest umodne. 

I forhold til at forgasse kul er teknologien ret så moden, og kan erhverves turn-key fra de 5-6 største 

internationale spillere, som Amec Foster Wheeler, Metso, GE, Shell, HEDE og Siemens. Inden for de seneste 

årtier er der blevet forsket og udviklet mest i nogle miljøer omkring Güssing-anlægget i Østrig, MILENA-

anlægget i Holland, det amerikanske Gas Technology Institute, og i Danmark på DTU med Viking-

forgasseren og hos Vølund (Harboøre-anlægget). Chalmers Universitet i Sverige samt VTT i Finland har også 

spillet aktive roller. Inden for de seneste ti år har anlægget på Skive Fjernvarmeværk spillet en vis rolle i 

udviklingen af teknologien sammen med erfaringer fra Güssing-anlægget og forskning på Chalmers. Dette 

har i første omgang ført til etableringen af GOBIGAS, og E.ON Gasification Development trækker nu på disse 

erfaringer til BIO2G-anlægget. Bortset fra i Sverige og til en vis grad i Finland og England (affald), synes der 
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ikke på europæisk plan at være nogen synderlig stor interesse for forgasning, når man ser på investeringer i 

pilot-anlæg, F&U-satsninger, og interesse fra energiselskaber.   

 Hvad er de største barrierer for en udbredelse af forgasningsteknologi i forbindelse med håndtering af 

biomasse? 

Ser man på barrierne for en yderligere fremme af forgasningsteknologien, og inddeler man dem i tekniske, 

markedsmæssige, og reguleringsmæssige, så synes teknologien stadigvæk at være præget af enten at være 

for dyr (det gælder den mere gængse teknologi til kraftvarme) eller for umoden og uprøvet (det gælder til 

en vis grad for biobrændstoffer). Men med de rette rammevilkår synes der at være et endog meget 

interessant potentiale for teknologien til produktion af biobrændstoffer. EU's VE-direktiv med et mål om 

10% biobrændstoffer på landtransport-området kan være med til at skabe gode rammevilkår, særligt hvis 

der opretholdes et krav om en vis andel avancerede biobrændstoffer, hvortil de forgasningsbaserede 

biobrændstoffer vil høre. 

Trends 

I forbindelse med gennemgangen af de traditionelle forgasningsteknologier er det fundet, at der er sat gang 

i en interessant udvikling i beslægtede teknologier, herunder Westinghouse’ plasmaforgasning og 

teknologien til varmeproduktion fra Dall Energy. Plasmaforgasning adskiller sig fra traditionel forgasning 

ved at operere med en ekstremt høj temperatur på over 3.000 C, og er dermed i stand til at håndtere en 

lang række feeedstocks, men særligt husholdningsaffald som har et højt vandindhold og indeholder mange 

inaktive materialer som glas og metaller. Plasmateknologien udmærker sig ved at producere en syngas helt 

ren for tjære, og kræver derfor mindre gasrensning end traditionel forgasning. Den danske producent Dall 

Energy har udviklet et koncept til varmeproduktion, som har fokus på lav CAPEX/MW, mulighed for at 

håndtere besværlige biomasser (fx have- og parkaffald), håndtering af højt fugtindhold (op til 60%), og 

meget lave partikelemissioner selv uden røgrensning. Denne teknologi producerer dog kun fuel-gas til 

varmeproduktion, og anvendelsesmulighederne er derfor langt færre. 

I forhold til lav-temperatur forgasningsteknologi som fx Pyroneer, tyder nye forskningsresultater på, at der 

er en interessant mulighed for at levere aske med et forhøjet indhold af restkoks (dvs. bio-koks eller 

halmkoks) tilbage til marken. Meget tyder således på, at tilførsel af halmkoks på grovsandede jorder af 

typen JB1, bliver mere løse og i stand til at binde mere vand. Derudover indeholder halmkoksen 

plantetilgængelig fosfor og kalium, og tilsammen baner det vejen for et større rodnet og højere udbytter. 

Nye forsøg har vist udbytteresultater på op til 22% merudbytte kerne ved tilsætning af én procent 

halmkoks ift. ingen brug af halmkoks. Grovsandet jord udgør ca. 24% af de 3,5 mio. ha. klassificeret jord i 

Danmark. 

Endelig er der meget der tyder på, at hvis halm føres tilbage til jorden som halmkoks i stedet for at blive 

nedmuldet på traditionel vis, så lagres kulstoffet i jorden i stabil form i større mængder igennem betydeligt 

længere tid – og denne kulstof-lagring giver et forbedret CO2-regnskabet.  
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1. Teknologiens relevans og indpasningspotentiale i et dansk 

energisystem 
En af de danske målsætninger jf. Regeringsgrundlaget fra 2011 er en dansk energiforsyning, som i langt 

højere grad er baseret på vedvarende energi. Regeringsgrundlaget fra 2011 sigter på et fossilfrit samfund i 

2050, mens Energiaftalen fra 2012 opstiller en række målsætninger om bl.a. sikring af 35% vedvarende 

energi og iblanding af 10% biobrændstoffer i landtransportens brændstoffer i 2020. Derudover nævner 

Energiaftalen fra 2012, at skift fra kul til biomasse på de centrale kraftværker skal gøres mere attraktivt 

med en ændring af varmeforsyningsloven, og at de mindre barmarksværker kan få lov til at producere 

varme på biomasse.  

En potentielt interessant teknologi i denne sammenhæng er termisk forgasningsteknologi (herefter 

forgasningsteknologi). For eksempel viser en ny potentialevurdering af dansk erhvervslivs behov for 

procesvarme et potentiale i størrelsesordenen 4-5 PJ/år for simple forgasningsløsninger1. Ved forgasning af 

biomasse (eller kul), produceres der en såkaldt produktgas, som kan anvendes i en række sammenhænge, 

som primært kan grupperes under temaerne ”kraftvarme” eller ”biobrændstoffer”. De mange anvendelser 

under disse temaer fremgår af figur 1.1, hvor man har taget udgangspunkt i kul, som i større eller mindre 

omfang kan erstattes med biomasse. 

    Figur 1.1: Produktgassens mange potentielle anvendelser 

 
                                                                                                                                                            Kilde: Choren.com (2014) 

Forgasning er en kemisk proces, som omdanner kulstofholdige materialer som biomasse til brugbare 

brændsler (fuels) eller kemiske råvarer (chemical feedstocks)2. Pyrolyse1, partiel oxidering og 

hydrogenering2 er relaterede processer, mens forbrænding er en anden proces. Ved forgasning reguleres 

forbrændingsreaktionerne så der produceres nogle værdifulde kemiske bindinger (produktgas), mens mere 

traditionel forbrænding har fokus på at skabe varme. Forgasning finder desuden sted i et miljø med 

underskud af ilt, som kræver varme, mens forbrænding finder sted i et ilt-rigt miljø, og afgiver varme. 

                                                           
1
 Den tidligst kendte applikation af pyrolyse er fremstilling af trækul, som har fundet sted i flere tusinde år 

2
 På engelsk ”hydrogenation” eller ”hydrogasification” er en proces, hvor brint tilføres kulstof for derigennem at 

producere en fuel med en højere H/C-ratio. 
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Formålet med forgasning er således ikke kun energi-konvertering, men også produktion af kemiske 

byggesten til andre processer.   

Figur 1.2: De mulige konverteringsspor ved konvertering af biomasse (modificeret efter Basu, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne teknologivurdering undersøger forgasningsteknologiens potentiale i en dansk energisystem-

sammenhæng ved at belyse følgende spørgsmål:   

 Hvordan kan termisk forgasning af biomasse mest optimalt spille en rolle ifm. den grønne omstilling af 

det danske energisystem? 

 Hvad er fordele og ulemper ved at forgasse biomasse sammenlignet med alternativerne, fx forgasning 

vs. forbrænding med kedelteknologi i en kraftvarme-situation; eller forgasning vs. bioetanol i en 

biobrændstof-situation? 

 Hvilke teknologi-spor inden for forgasning af biomasser vil være bedst egnede i Danmark? 

 Hvilke typer af biomasse er mest velegnede at forgasse? 

 Hvad er de internationale perspektiver for forgasning af biomasse, og hvor er man internationalt nået 

længst inden for F&U og med at implementere teknologien?  

 Hvad er de største barrierer for en udbredelse af forgasningsteknologi ifm. håndtering af biomasse? 

2. Modenhed af teknologien (state-of-the-art) 
I det følgende beskrives teknologien for forgasning, herunder hvad der er de dominerende paradigmer, og 

hvad der er state-of-the-art i dag.           

conversion 

Biochemical route Thermochemical route 

DigestionBiomass Fermentation Combustion 

Anaerobic 
Liquifaction 

Pyrolysis 

Gasification 
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Supercritical water 

Air/oxygen 
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2.1 Teknologistade i dag (state-of-the-art) 
Termisk forgasning indebærer en række proces-trin, som bliver gennemgået enkeltvist i det følgende. En 

gennemgang af de enkelte trin i processen kan stille skarpt på de udfordringer teknologien står overfor i en 

driftsfase, og det er et af hovedformålene med teknologivurderingen at belyse fordele og ulemper ved 

teknologien i praksis. De forskellige trin i processen kan inddeles som vist i figur 2.1: 

Figur 2.1: Forgasnings-processen (efter Basu, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 Forbehandling af den rå biomasse (tørring, chipping, evt. pelletering) 

Biomassen skal tørres til et ønsket vandindhold på 10-15% afhængigt af type forgasser, og derudover skal 

den nemt kunne håndteres i indfødningsprocessen, som fx flis, pellets eller big bales. Tørringsprocessen 

koster energi, og hvert kilo vand kræver typisk ekstra 2260 kJ at fordampe (Ref3). Vandindholdet i frisk træ 

ligger typisk på 30-60%, for halm op til 20%, og kan være højere for andre typer biomasse (parkaffald, slam, 

etc.). Energien til tørring af biomassen hentes typisk i overskudvarme fra anlægget selv. I forhold til 

biomassens ønskede fysiske karakteristika er denne ret afgørende for hvilke typer af forgasser, der kan 

anvendes, og det sætter i praksis nogle begrænsninger (fx kræver entrained flow forgasning 

partikelstørrelser på under 0,15 mm). Der kan også foretages en varmebehandling i form af fx torrefaction, 

som er en mild form for pyrolyse, af biomassen, for at sikre en bedre forbrænding i forgasseren3. Torrefied 

træ opnår en høj energitæthed i kombination med pelletering, og der skabes et produkt som er uden 

biologisk aktivitet (ingen råd). Hovedformålet med torrefaction er dog at gøre brændslet mere 

transportvenligt. 

 Pyrolyse (150-400 C) 

Denne proces er termokemisk og foregår ved 150-400 C uden ilt. Ved pyrolyse omdannes biomassen til en 

kulstofholdig masse i form af koks (char) og en række gasser. Hovedkomponenter i denne fase er H20, CO2, 

H2, koks og kulbrinter og mindre fraktioner af andre stoffer. Selve den kulstofholdige masse indeholder 

methan og tjærestoffer, som kan være problematiske ved højere koncentrationer.   

 Forgasning (> 700 C) 

Forgasning (omdannelse af koks) kan karakteriseres som en proces, hvor et brændsel opvarmes, og til dels 

forbrændes, under kontrollerede, iltfattige forhold. Under processen fordamper først vand, og dernæst 

frigives flygtige forbindelser fra brændslet. De flygtige forbindelser afgår som forgasningsgas (produktgas), 

og de består typisk af brint, lettere kulbrinter som methan, kulmono-oxid og kuldioxid. Produktgassen kan 

også indeholde andre kulbrinteforbindelser, som kan være problematiske for den efterfølgende udnyttelse 
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af forgasningsgassen4. Produktgassen kan enten fyres af i en kedel til kraftvarmeproduktion eller den kan 

oprenses og anvendes som syntesegas, der kan danne grundlag for brændstoffer som fx metanol, DME, 

Fischer Tropsch diesel, eller bio-SNG.   

Forgasningen finder sted ved en høj temperatur på over 700 C, og ved et tryk, som spænder fra 

atmosfærisk tryk og op til 33 bar5.  

Kul og biomasse 

En af de vigtigste forskelle på kul og biomasse er den meget mere flygtige bestanddel i biomasse, som gør 

at biomasse er mere reaktiv end kul – det gælder især biomassens høje indhold af alkali-aske og klor, som 

er korrosivt6. Hovedbestanddelen i biomasse er cellulose, som pyrolyserer mere fuldstændigt og ved lavere 

temperaturer end kul. Derudover er biomasse-tjære 10-30 gange mere reaktivt end kul-tjære, og det 

resultere i at biomasse-tjære brænder hurtigere og ved lavere temperaturer end kul-tjære.  Dette forhold 

har stor betydning for designet af forgasseren. Kommercielle ilt-blæste forgassere til kul operer ved 1300-

1800 grader C, mens typiske biomasse-forgassere opererer ved en temperatur på omkring 750-1100 grader 

C. Det giver nogle økonomiske fordele ved forgasning af biomasse, da det stiller mindre krav til materialer, 

der er behov for mindre gas-køling, og der er behov for mindre input af ilt ved brug af ilt-blæst forgasning.  

Der er dog også nogle ulemper ved forgasning af biomasse, såsom indholdet af tjærestoffer og sod i 

produktgassen, som kan sætte sig i varmevekslere og tilstoppe reaktorer. 

Komponenter i biomassen 

Det er kompositionen af kulstof (C), brint (H) og sulfur (S) som afgør energi-indholdet i biomassen, mens 

vandindhold og aske fungerer som ”forstyrrende” stoffer (i visse forgassere er vanddamp dog væsentlige) 

(figur 2.2).  

                    Figur 2.2: De vigtigste komponenter i biomassen  

 
                     Kilde: Basu (2010) 
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Typer af forgasningsteknologi 

Der er tre arke-typer af forgasningsteknologier: 

 Fixed or moving bed  

 Fluidised bed   

 Entrained flow bed   

I det følgende gennemgås de forskellige forgasningsteknologier, primært baseret på kildemateriale fra 

Ref2, 4 og 5. Teknologierne har hver deres fordele og ulemper, som sammenfattes i tabel 2.1 sidst i 

afsnittet. Som det fremgår af figur 2.3 ligger der desuden nogle begrænsninger i de størrelser, som 

teknologien i praksis kan anvendes i. 

Figur 2.3. Forgasnings-teknologier efter typisk anvendte størrelser 

 
                                   Kilde: Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre (2010) 

Fixed bed/moving bed 

I entrained flow og fluidized bed forgassere er partiklerne suspenderet i et gasflow, mens partiklerne bæres 

på en rist i en fixed-bed forgasser. Fixed-bed kaldes også for moving-bed fordi brændslet bevæger sig 

nedad i forgasseren som en prop. Fixed-bed forgassere kan fremstilles forholdsvis billigt i små størrelser, 

hvilket er grunden til at mange af disse er taget i anvendelse over hele verden (fx Indien, Bangladesh). 

Problemerne med denne type forgassere er imidlertid, at ”mixing” og varmefordeling fungerer dårligt, 

således at det er svært at opnå en ensartet fordeling af brændsel, temperatur og gas-komposition på tværs 

af forskellige sektioner i forgasseren. Konsekvensen af dette er, at brændsler med høje andele af alkaliaske 

har tendens til at danne klumper, og de er dermed ikke egnede brændsler i denne type forgasser. Fixed-bed 

forgassere opdeles i updraft og downdraft forgassere.  

Updraft (modstrøm) 

Denne type er en af de ældste og simpleste i design. Her bevæger produktgassen sig opad mens brændslet 

bevæger sig nedad. Forgasseren er god til høj-aske (op til 25%) og høj-fugtindhold (op til 60%) biomasse 

eller lav-flygtige brændsler som trækul. Forgasseren har en meget høj tjære-production (30-150 g/nm3). 
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Lurgi GmbH udviklede den såkaldte dry-ash teknologi i 1930’erne til produktion af ”towngas”. I løbet af 

1950’erne udviklede Lurgi og Ruhrgas teknologien til at kunne håndtere forskellige typer kul. Siden da har 

Lurgi-forgassere været meget udbredte inden for kul, og teknologien anvendes på et verdens største 

forgasser-anlæg, South African Synthetic Oil (SASOL), til produktion af Fishcer-Tropsch diesel. En af de mere 

kendte kommercielle applikationer ift. biomasse er Vølunds updraft-forgasser anvendt på Harboøre-

anlægget (3,7 MWth), som har kørt på træflis i 120.000 driftstimer siden etableringen i 19967. Denne type 

forgasser anses imidlertid ikke for egnet til produktion af synfuels på basis af biomasse, hvilket har noget at 

gøre med dens skalerbarhed – den egner sig bedst til applikationer under 10 MW – men i høj grad også 

fordi produktgassen har et meget højt tjæreindhold (Ref2). 

Downdraft (medstrøm) 

Denne type forgasser minder om updraft, men produktgassen bevæger sig nedad.  Da produktgassen 

bevæger sig nedad gennem høj-temperatur-zonen er den god til ”cracking”, og den har derfor en meget lav 

tjære-produktion. På grund af det lave tjære-indhold anvendes denne forgassertype ofte til mindre 

elproduktionsanlæg med en forbrændingsmotor. En downdraft forgasser kræver mindre tid (20-30 min.) til 

antænding og til at bringe anlægget op i driftstemperatur end en updraft forgasser. Forgasseren er 

imidlertid ikke velegnet til meget små partikler i biomasse-materialet (under 10 mm), og heller ikke til 

biomasse med et højt askeindhold fordi den opererer med en høj temperatur som får asken til at 

agglomererer (klumpe). Selve designet giver også nogle begrænsninger ift. størrelse, hvilket har at gøre 

med blandingsforholdene og geometrien i forbrændingszonen. 

Fluidized bed og tryksat forgasning 

Denne forgasser-type er kendt for sin særligt gode evne til at blande brændslet og opnå uniform 

temperatur. En fluidized bed er lavet af granuleret fast materiale (oftest silica-sand eller materialer som kan 

have en katalytisk funktion), som holdes i en semi-suspenderet form (fluidized state) ved at brændslet 

tilsættes den suspenderende bed, som så igen holdes suspenderet af en gasstrøm nedenfor – typisk i form 

af luft. De særdeles gode egenskaber for blanding af brændslet med bed-materialet sammenholdt med 

bed-materialets høje termiske inerti gør denne forgasser relativt tolerant overfor brændslets kvalitet. 

Samtidig giver den uniforme temperatur en mindre risiko for agglomerering. Forgasser-typen har vist sig 

fordelagtig til håndtering af biomasse, og den har en tjære-produktion som ligger et sted midt imellem 

updraft og downdraft med gennemsnitlig 10 g/nm3. Der findes to typer fluidized bed – bubbling og 

circulating. Begge typer kan tryksættes, og en tryksat forgasser kan iflg. studier fra NREL give en mere 

økonomisk syngas-produktion, og også et mere fleksibel set-up ift. at skrue op og ned for produktionen8. 

E.ON konkluderede ligeledes på baggrund af deres erfaringsopsamling til BIO2G-anlægget, at tryksat 

forgasning er mere effektivt end den indirekte teknik anvendt i GOBIGAS9, særligt fordi separering af tjærer 

fra gasstrømmen skal ske ved scrubbing med RME, som er dyrt, og som giver effektivitetstab. En yderligere 

fordel ved fluidized bed teknologien er, at man kan tilsætte additiver med henblik på at fjerne urenheder 

(fx sulfur) og derved samtidigt øge tjære-konvertering.  

Bubbling fluidised bed 

Denne type forgasser blev udviklet af Fritz Winkler i 1921 og er formentlig den ældste kommercielle 

forgasser. Den bliver brugt til kul og til biomasse, hvor den i sidstnævntes tilfælde er populær inden for 
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medium-størrelse segmentet (<25 MWth). Der findes en høj- og en lav-temperatur-type, som opererer ved 

henholdsvis 1000 C og mellem 800-900 C, bla. begrænset af bed-materialets smeltepunkt. På flere af disse 

typer sker forsyningen af forgasningsmediet i to stadier, hvor det andet stadie omdanner ubrændte tjære-

partikler og kulstoffer, ofte ved hjælp af en cyklon som returnerer produkt-gassen til reaktoren igen. Høj-

temperatur-forgasseren arbejder med tryk (10 bar), og den leverer en produktgas af højere kvalitet. Høj-

temperatur-forgasseren er brugbar til reaktive biomasser og fx slam fra rensningsanlæg.  

Circulating fludized bed 

Circulating fluidized bed forgasseren er særligt god til biomasse pga. lang opholdstid i reaktoren.  Det 

særlige ved denne type forgasser er det høje forbrændingskammer, hvor bed-materialet fordeles over hele 

kammeret ved en højere hastighed end i bubbling bed. Forgasseren arbejder typisk ved 800-1000 C. Et 

eksempel på et stort tilsatsfyret anlæg af CFB-typen findes i Lahti (Finland), hvor et 60 MWth anlæg blev 

koblet til et naturgas-fyret kraftvarmeværk (160 MW) i 201210. Anlægget fyrer med energi-affald som fx 

sorteret husholdningsaffald. Andre kendte anlæg er Batelle’s Silvagas-proces (USA) og Milena 

demonstrationsanlægget hos ECN (Holland). 

Entrained flow 

Denne type forgasser er den mest udbredte til meget store anlæg (1000 MW). Den passer godt til de fleste 

typer af kul på nær lav-kvalitetskul, der ligesom biomasse indeholder meget vand. Entrained flow er 

tvivlsom i sin egnethed til biomasse af flere grunde. Dels har brændslet en kort opholdstid i reaktoren (få 

sekunder), hvilket kræver at brændslet er finddelt i meget små partikler, og det er omkostningskrævende at 

findele biomasse i den udstrækning. Dertil kommer en problematik omkring alkali-holdige biomasser såsom 

halm, som er problematiske fordi smeltepunktet for asken er meget lavere end for kul, og smeltet 

biomasse-aske er meget korrosivt og mindsker levetiden af overfladen i forgasser-reaktoren. På den anden 

side har entrained flow den fordel, at den nedbryder al tjæren, som normalt er et stort problem ved 

biomasse-forgasning. Entrained flow arbejder på samme måde som den velkendte suspensionsfyring 

(pulverized coal), hvor kul males til mel i størrelsesordenen 75 micron og blæses ind i kedlen. Geometrien i 

en entrained flow forgasser er dog forskellig fra en PC-kedel, og forsyningen af ilt er også forskellig. 

Temperaturen i entrained flow er meget høj (> 1.600 C), hvilket giver en produktgas som er helt tjærefri og 

med et lavt indhold af methan. Da produktgassen er meget varm, er det nødvendigt at køle den ned i 

efterfølgende varmevekslere. Entrained flow er som nævnt ikke velegnet til biomasse, men en vigtig 

undtagelse er den såkaldte Choren-proces, hvor forgasningen foregår i tre trin ved forskellige 

temperaturer. Et anlæg, som bruger denne forgasser-teknologi, blev indviet i Piteå (Sverige) i 2012, hvor 

formålet er at producere bio-DME11. Anlægget anvender black liquor fra en nærliggende papirproduktion 

som brændsel.  

Samlet overblik over forgasningsteknologier 

Ovenstående gennemgang af forgasningsteknologi er sammenfattet i tabel 2.1, som giver en oversigt over 

de forskellige karakteristika og fordele og ulemper ift. fx type biomasse, fuel-specifications, og cost. Som 

det fremgår af gennemgangen af teknologierne, er hver enkelt forgasser et kompromis mellem den 

producerede gas, konverterings-effektiviteten, egnetheden ift. feedstocks med forskellige fysiske og 

kemiske egenskaber, reaktor/system kompleksitet og kompleksiteten af selve driften, og dermed CAPEX og 
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OPEX. Nogle af de væsentlige udfordringer for forgasser-teknologien er tjæreproblematik i reaktor og 

rensningsproblematik i røggassen i forbindelse med synfuel-produktion. Generelt er det en udfordring at 

håndtere biomasse med et højt aske- eller alkali-indhold, som kan smelte sammen og danne klumper 

(agglomeration), der kan stoppe processen og skabe korrosionsproblemer i reaktoren.  

           Tabel 2.1: Karakteristika for de forskellige typer af forgasserer 

Type Fixed/moving bed Fluidized bed Entrained 

Forgasser-
teknik 

Downdraft Updraft Bubbling 
fluidized bed 

Circulating 
fluidized bed 

Twin fluidized 
bed 

Entrained 
flow bed 

Modenhed og 
kompleksitet 

Velafprøvet, 
simpel 

Velafprøvet, 
simpel  

Velafprøvet til 
kul 

Velafprøvet til 
kul 

Kompleks 
konstruktion 

Kompleks 
konstruktion 

Egnethed til 
biomasse 

 God til 
biomasse 

God til 
biomasse 

God til 
biomasse 

God til 
biomasse 

Ikke biomasse 

CAPEX lav lav høj høj Høj høj 

Fuel specs. < 50 mm < 50 mm < 6 mm < 6 mm < 6 mm < 0,1 mm 
(pulver-form) 

Max vandindh. 20-25% 50-60% 55% 55% 11-25% 15% 

Gas LHV 
(MJ/Nm3) 

4,5-5,0 5-6 3,7-8,4 4,5-13 5,6-6,3 4-6 

Tjære (g/Nm3) 0,05-3,0 30-150 3-40 3-40 0,2-2 0,01-4 

Aske og 
partikler i 
syngas 

Mellem Høj Høj Høj Høj Ingen 

Reaction zone 
temp. 

1100 C 800-1000 C 800-1000 C 800-1000 C 800-1000 C 1600-1900 C 

Størrelse 
(MWe) 

< 1 < 10 1-20 2-100 2-50 50-1000 

Proces-
fleksibilitet 

Meget 
begrænset 

Meget 
begrænset 

Fleksible ift last Fleksible ift last Fleksible ift 
last 

Meget 
begrænset 

Problem-
områder 

Tjære-
produktion og 
udnyttelse af 
hele processen 

Tjære-
produktion og 
udnyttelse af 
hele processen 

Carbon-
conversion 

Carbon-
conversion 

Carbon-
conversion 

Raw-gas 
cooling 

                                      Kilder: Basu (2010), Ruiz et al. (2013), Tunå (2013)
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Udover ovenstående gennemgang af forgasningsteknologien er det man kalder ”gas conditioning” meget 
vigtig i forhold til at rense og justere produktgassen til de specifikationer, der er påkrævet for 
slutproduktet, hvad enten det er til fuel-gas til kraftvarme eller om det er til synfuel-produktion, fx 
methanol, DME, SNG, etc. Her kan man skelne mellem to overordnede produktions-spor: 
 

1) Syntese-gas (syngas), som er en intermediate gas til produktion af brændstoffer og kemikalier. 
Syngas skal være betydeligt renere end fuel-gas, og indeholder kun kul-oxid og brint.  

2) Fuel-gas, som er gasser der afbrændes på termiske anlæg til produktion af el/varme. Skal gassen 
brændes af i en gas-motor er det kun påkrævet at rense for partikler, alkali og tjære. 

 
Generelt kan det siges, at man med lav-temperatur forgasning opnår en produktgas med et højt indhold af 

partikler og tjære-komponenter, som kræver behandling/rensning, hvis produktgassen skal anvendes som 

syngas, mens høj-temperatur forgasning giver ingen, eller næsten ingen, partikler og tjære-komponenter, 

og derfor ingen krav om efterbehandling. Høj-temperatur-processen giver desuden en høj carbon-

conversion og ingen koks, mens det relativt høje indhold af tjære i lav-temperatur-gassen udgør en 

signifikant varme-værdi, som mistes, hvis den ikke udnyttes (i Harboøre-anlægget udnyttes denne ved 

opsamling/lagring og senere brug til spidslast).  

Ifølge Topsøe er et af hovedproblemerne ved stor-skala industrialisering af biomasse-forgasning netop 

feedstock-håndtering og håndtering af tjære-problematik13. Gasrensning og konditionering af syngas er 
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meget omkostningskrævende og andrager ifølge nogle studier op imod 60-70% af den endelige produkt-

omkostning (Ref12). I DONG Energy’s polygeneration-studie kan man se et bud på fordelingen af 

investeringsomkostningerne, og her udgør fx tjære-reforming alene næsten 15% af investeringen14. DONG 

nævner en usikkerhed på CAPEX på +/-30%. For at få et indtryk af kompleksiteten i downstream-processen, 

beskrives de overordnede processer i gasrensning og konditionering kort i det følgende.  

     Figur 2.4: CAPEX for et polygeneration-anlæg  

 
    Kilde: DONG (2011) 

Gasrensning 

De fleste forgassere afgiver en røggas som indeholder partikler, og partiklerne stammer som regel fra asken 

(fx alkali) eller de opstår i form af sod (organisk). Derudover ender noget af bed-materialet i fluidised bed 

forgassere i gas-strømmen. Til rensning af gassen anvendes ofte cykloner, som er simple og stort set 

vedligeholdelsesfrie. Cykloner anvendes som pre-collector før mere avanceret udstyr nedstrøms i systemet, 

såsom forskellige typer af filtre eller eletrostatiske opsamlere til yderligere partikel-rensning. Filtrene er 

som regel af metal eller keramiske og virker som almindelige filtre. På disse filtre dannes en ”cake”, som 

regelmæssigt skal fjernes medmindre systemet er designet som mere selvrensende. En elektrostatisk 

opsamler virker gemme ladning og frasortering af partikler på en bestemt måde. Et vigtigt forhold at være 

opmærksom på ved partikel-rensning er det tryktab, som ofte sker (Ref12).   

Konditionering/reforming 

For at øge syntesegas-udbyttet og for at undgå kondensering af tjære er det nødvendigt at omdanne eller 

”cracke” tjære og kulstoffer. Der er en række trin baseret på ikke-katalytisk eller katalytisk reforming som 

løser denne opgave, men det er komplicerede processer, som ofte medfører forskellige former for energi-

tab, da de kræver særlige temperaturer (fx både en nedkøling og en efterfølgende opvarmning). En 

tilstrækkelig tjære-cracking kræver desuden temperaturer over 800 C. Endelig er det nødvendigt med et 

water-gas shift for at sikre det rette forhold mellem H2 og CO. Derpå sker sluttelig en kemisk syntese, som 

skal sikre slutproduktets rette specifikationer (e.g. FT diesel, methanol, DME, etc.), og det er her Topsøe er 

førende med katalyse-teknologi, fx TREMP (Topsoe Recycle Energy-Efficient Methanisation Process) til SNG 

eller TIGAS (Topsoe Integrated Gasoline Synthesis) til benzin samt synteser til methanol/DME.  
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Modenhed af teknologien 

I forhold til en vurdering af, hvor moden forgasningsteknologi kan siges at være, så giver nedenstående 

illustration fra IRENA15 et overblik over teknologien sammenlignet med en række konkurrerende 

teknologier indenfor biomass-to-power/liquids (figur 2.5).  

                                            Figur 2.5: Teknologiens modenheds-stadie 

 
                                Kilde: Irena (2012) 

Her rangeres tryksat forgasning som værende i udviklingsfasen, mens atmosfærisk forgasning er i 

demonstrationsfasen. Samtidig ligger omkostninger for et fuld-skala anlæg i den høje ende sammenlignet 

med de mere modne teknologier til højre i figuren, hvilket ifølge Irena indikere, at der kunne være et 

potentiale for at nedbringe cost gennem yderligere udbredelse af teknologien.  

Effektivitet 

Effektiviteten i forgasningsprocessen måles som enten cold-gas efficiency, hot-gas efficiency eller net 

gasification efficiency. Cold-gas efficiency beregnes som energi-input i forhold til energi-output (efficiency = 

kg produktgas x dets LHV / kg biomasse x dets LHV) (Ref2). Effektiviteten ligger typisk på mellem 45-65% før 

udnyttelsen af spildvarmen, og op imod 90% ved udnyttelse af spildvarmen. På Skive Fjernvarme 

rapporteres system-effektiviteten at ligge på omkring 90%, hvilket svarer til det man kan opnå på 

traditionelle kraftvarmeværker med høj effektivitet. I situationen med fremstilling af synfuels anfører E.ON 

en systemeffektivitet, på 70-80%, mens andre studier rapportere om over 90% systemeffektivitet med bio-

SNG som den mest effektive proces16.     

CAPEX og OPEX 

Da der stort set ikke er nogle forgasningsanlæg, som opererer i kommercielt regi med biomasse som 

feedstock, har det ikke været muligt at skaffe solide data på CAPEX og OPEX for forgasningsteknologi til 

biomasse. Der er dog flere kilder som på forskellig vis har opgjort nogle tal, herunder IRENA (Ref15), som 

har opgjort CAPEX og LCOE3 for forgasnings-teknologi jf. tabel 2.2. Her er data i de grå rækker fra IRENA, 

mens sammenligningstallene med øvrige teknologier er fra Ea Energianalyse (2014)17. Tallene for 

forgasningsteknologien er meget usikre som angivet med det store interval, rangerende til at være 

                                                           
3
 LCOE: Levelised Cost of Electricity, dvs. diskonterede levetidsomkostninger divideret med værdi af diskonterede 

levetids-genererede elektricitet  
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omkostningseffektivt på linje med andre biomass-to-power teknologier i den lave ende, og ikke-

konkurrencedygtigt i den høje ende. Det bør dog nævnes i denne sammenhæng, at Vaasa-anlægget i 

Finland skal have kostet 40 mio. euro (ca. 300 mio. kr.) for den installerede 140 MWindfyret CFB-forgasser fra 

Metso, som håndtere træ som feedstock i et setup med tilsatsfyring på et kulfyret kratfvarme anlæg18. Det 

giver en CAPEX på ca. 2,1 mio. kr./MW. 

Tabel 2.2: CAPEX og LCOE for forgasnings-teknologi og andre teknologier  

  CAPEX (mio. USD/MW)* LCOE (USD/MWh)* LCOE (DKK/MWh)** 

Stoker kedel 1,9 - 4,3  60 - 210 336 - 1176 

Bubbling og circulating fluidised kedel 2,1 - 4,5 70 - 210 392 - 1176 

Fixed og fluidised bed forgassere 2,1 - 5,7 70 - 240 336 - 1344 

Stoker CHP 3,6 - 6,8 70 - 290 336 - 1624 

Forgasser CHP 5,6 - 6,5 110 - 280 616 - 1568 

Vind onshore     321 

Vind offshore     582 

Sol PV     903 

Stor CHP, træpiller     729 

Medium CHP, halm     897 

Medium CHP, træflis     760 

Stor CHP, refurb., træpiller     534 

*2010-priser, **Omregnet til DKK med kurs 5,6. Inflation ikke indregnet.                 Kilder: IRENA (2012) samt Ea Energianalyse (2014) 

For produktion af bio-SNG med CFB-teknologi som i BIO2G, anfører E.ON følgende CAPEX og OPEX for et 

anlæg i 300 MW-størrelsen jf. tabel 2.3. Ifølge E.ON er brændselsomkostninger den mest kritiske variabel i 

produktionsomkostningerne, og den er derfor angivet som et interval, hvor den laveste pris er de gældende 

priser på skovprodukter, mens den øvre del af intervallet afspejler længere transportafstand og øget 

efterspørgsel efter træ på sigt. 

Tabel 2.3: CAPEX og OPEX for 300 MW bio-SNG forgasningsanlæg jf. E.ON 

Parameter Enhed BIO2G n-te anlæg 

CAPEX SEK/MWh gas 312 234 

OPEX SEK/MWh gas 109 88 

Indtægter varme og elcertifikater SEK/MWh gas -63 -69 

El-omk. SEK/MWh gas 12 0 

Brændsels-omk. SEK/MWh gas 316-439 303-420 

Total produktions-omk. SEK/MWh gas 686-809 555-673 
                         Kilde: E.ON Gasification Development (2013) 

E.ON har fået opgjort omkostninger for bio-SNG med konkurrerende alternative drivmidler jf. tabel 2.4. 

Disse omkostninger ligger stort set på linje med Tunå og Hulteberg (Ref16), som også udpeger bio-SNG som 

den billigste brændstof at producere i en sammenligning mellem SNG, methanol, benzin, DME, Fischer 

Tropsch, og ethanol. DGC oplyser i et teknologiblad fra 2013 en CAPEX for large-scale (>20 MW) bio-SNG 

teknologi på 2,25-6,5 Meuro/MW for 2015; 0,8-5,0 Meuro/MW for 2020; og 0,8-5,0 Meuro/MW for 203019. 

Det fremgår ikke hvilken forgasningsteknologi der her er tale om.    
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Tabel 2.4: Sammenligning af produktionsomkostninger for forskellige biobrændstoffer 

 Bio-metanol Bio-DME Bio-FTD Bio-SNG 

Produktions-omk. (SEK/MWh) 900 802 1149 662 

Produktions-omk. 
(SEK/ekvivalent-liter) 

8,0 7,1 10,2 6,3 

Distributions-omk. (SEK/liter)
4
 1,5 2,3 1,3 2,0 

                                                            Kilde: Grontmij (2012)
20

  

2.2 Hvad driver udviklingen nu (F&U indsats på den internationale scene)  
Internationalt set er der en række forgasningsanlæg, som særligt tegner branchen. En liste over disse er vist 

i tabel 2.5. Listen er ikke udtømmende, men dækker de mest omtalte og refererede anlæg, der er 

fremkommet i analyseprocessen. Af bilag 1 fremgår det desuden, hvor den danske F&U indsats primært har 

fundet sted i de seneste 10 år målt på projekter finansieret under de danske energirelaterede F&U-

ordninger. 

 

Tabel 2.5: Nævneværdige forgasningsanlæg, primært pilot- og demonstrationsanlæg   

Projekter År idriftsat Forgasningsteknik Producent, 
teknologi 

Feedstock/anve
ndelse 

Anvendelse 

Värö (35 MW) 1987 CFB Metso (Valmet) Træ/bark Proces-formål 

Värnamo 1996-2000 CFB  Foster Wheeler Træ CHP 

Güssing (8 MWth) 
 

1999 CFB Repotec Træflis Electricity, R&D 

Harboøre (3,7 MWel) 1996-2000 Downdraft Babcock og Wilcox 
Vølund 

Træflis CHP 

SilvaGas (40 MW)  
(McNeil power plant) 

 CFB Batelle, FERCO, 
NREL  

Træflis CHP 

Skive (6 MWel) 2010 BFB Andritz Carbona Træflis, 
træpiller 

CHP 

Bogense (8 MW), 
Sønderborg (9 MW), 
USA (2 MW) 

2011, 2014 Speciel teknologi Dall Energy Mange typer 
biomasse, fx 
haveaffald 

Fjernvarme 

Pyroneer (6 MW) 
 

2011 CFB DONG Energy Halm CHP 

Lahti (160 MW) 2012 CFB Metso/Valmet Affald CHP 

Vaasa (140 MW) 2012 CFB Metso/Valmet Biomasse 
erstatter 
kul/tilsatsfyring 

CHP 

Piteå Bio-DME (3 MW) 2012 Entrained flow Chemrec/Choren Black liquor Synfuels (bio-DME) 

GOBIGAS (20/100 
MW) 

2014 CFB Repotec Træ Synfuels (bio-SNG) 

Bio2G (200 MW) Under 
planlægning 

BFB Andritz Carbona Træ Synfuels (bio-SNG) 

Karlsruhe Bioliq 
Process

21
 (5MW) 

Under 
planlægning 

Fast pyrolysis + 
entrained flow 

Karlsruhe Institute 
of Technology 

Halm, træ Synfuels (bio-DME) 

                           Kilder: Egne observationer 

En række studier22,23 og projekter har fokuseret på hvordan energien udnyttes så optimalt som muligt ved 

samproduktion af både gas/fuel og varme. To relevante projekter er i denne forbindelse det østrigske 

anlæg i Güssing og det svenske anlæg GOBIGAS i Göteborg. GOBIGAS har hentet inspiration i Güssing, og 

begge anlæg kører med Fast Internally Circulating Fluidised Bed-forgasningsteknik (FICFB).  

                                                           
4
 Den højere distributionsomkostning for DME skyldes, at den er gasformig, og at der derfor skal opbygges et nyt 

distributionssystem. 
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Güssing  

Anlægget i Güssing kører med en twin-bed FICFB-forgasser ved en temperatur på 850 C24, hvor biomassen 

består af træflis med et vandindhold på mellem 25-40%25. Ved den efterfølgende oprensning og køling af 

produktgassen til omkring 160-180 C anvendes spildvarmen til fjernvarme. Derefter filtreres og tjære-

renses gassen i en særlig proces, hvor der anvendes RME som ”scrubber-liquid”. Ved hjælp af denne proces 

recirkuleres alle residualerne, og der skabes hverken affalds-rester eller spildevand. Ifølge Güssing arbejder 

FICFB-teknologien ekstraordinært stabilt, således at der kan opereres med 7-8.000 driftstimer om året. 

Güssing-anlægget anvender primært produktgassen til produktion af el og varme med en virkningsgrad på 

over 85%. Der kan dog også produceres bio-SNG ved at bearbejde produktgassen i et tilknyttet 

methaniserings-anlæg. Dette SNG-anlæg bygger på en længere udvikling fra et proof-of-concept i 2003, en 

demo på 10 kW som kørte 1.000 test-timer i 2007, og dernæst opskalering til et 1 MW-anlæg med en 

kapacitet på 100 Nm3/t.  En af fordelene ved teknologien i Güssing er, at der produceres en produktgas fri 

for N, og med et relativt højt indhold af H (40%).  

GOBIGAS  

Göteborg Biomass Gasification (GOBIGAS) er et forgasningsanlæg, der skal producerer bio-methan til det 

svenske gas-net. Anlægget ejes og drives af Göteborgs Energi, og formålet er at producere bio-gas til 

transportsektoren – i første fase (demonstrationsfase) i 20 MW størrelse, og i en eventuel anden fase 

(opskaleringsfase) i 100 MW størrelse. Den endelige vision er at producere nok bio-gas til omkring 100.000 

biler, mens første fase skulle give gas til 15.000 personbiler eller 400 busser. Første fase på 20 MW er ved 

at afslutte og anden fase er planlagt til 2016. Anlægget bygger på en pilot-forgasser som står på Chalmers 

Universitet, og som bla. er inspireret af Güssing-anlægget26. Det er af typen Dubble Fluidised Bed, hvor 

Repotec i samarbejde med Valmet har leveret forgasningsteknologien. Haldor Topsøe har leveret 

teknologien til methaniseringsprocessen. Anlægget forventes at have en effektivitet på biomass-til-bio-

methan på over 65% og en samlet energi-effektivitet på > 90% med et årligt antal driftstimer på 8000.   

GOBIGAS blev bygget færdig for et år siden, og første år er gået med at få forgasseren til at køre i drift i 

længere perioder ad gangen. Der har været mange tjære- og belægningsproblemer i opstartsfasen, og 

Chalmers Universitet har været brugt som sparringspartner i processen med at få forgasseren til at køre 

optimalt. I november 2014 kørtes for første gang en længere driftsperiode på 6-7 uger med forgasseren, og 

først herefter har man kunnet koble de øvrige trin til, herunder methaniserings-processen. Man har således 

sidst på året i 2014 produceret den første biogas til gasnettet med et metan-indhold på 97-98% og en 

kapacitet på omkring 10 MW. Målet er i 2015 at komme op og køre drift i 4-5.000 timer, og slutmålet er 

8.000 driftstimer om året. GOBIGAS er blevet dyrere end først antaget. Anlægget er blevet dobbelt så dyrt 

som det første studie forudsagde, og ca. 25-30% dyrere (1,5 mia. SEK) end antaget på detailed engineering-

stadiet (1,2 mia. SEK). Anlægget er støttet med 222 mio. SEK fra statens side. Den beregnede 

produktionsomkostning har været 15 SEK/liter benzinækvivalent. Fase 2 på 100 MW forventes nu at koste 

omkring 3 mia. SEK.  

Skive Fjernvarme 

Skive Fjernvarme I/S valgte i 2000-2001 at udvide kapaciteten på biomasse fremfor naturgas. I første 

omgang skulle der forgasses træpiller, men på sigt var det hensigten at også andre brændsler på sigt kunne 



 
 

17 
 

anvendes(affald, flis, øvrige biomassefraktioner). Anlægget blev bygget i perioden 2004-2006 og den første 

grønne strøm blev produceret i 2008. Anlægget er af en type, hvor biomasse-forgasning, tjære-reforming, 

gas-køling og røgrensning foregår i samme system med kommercielt tilgængelig teknologi. Forgasseren er 

en Andritz Carbona single bubbling fluidized bed, som føder tre gas-motorer (GE Jenbacher), der i alt 

leverer 6 MWel. Derudover leveres der 11,5 MW fjernvarme på baggrund af 19,5 MW indfyret træpiller, 

hvilket resulterer i en samlet effektivitet på 90%27. Anlægget kan operere med et max fuel input på 28 MW, 

således at der kan produceres yderligere fjernvarme. Forgasseren kører med 3 bar tryk og en temperatur 

på 850 C, og der anvendes dolomit som bed-materiale.  

Forgasningsanlægget i Skive producerer syntesegas til det ene af Skive Fjernvarmes to kraftvarmeanlæg. 

Anlægget kører som grundlastanlæg, hvor de tre gasmotorer skal køre så meget som muligt for at sikre den 

bedst mulige økonomi i den nuværende situation, hvor anlægget afregnes af elproduktion på lige fod med 

biogasanlæg28. Erfaringerne fra Skive er, at driftssikkerheden er den store udfordring, hvilket betyder, at 

der stadigvæk kan opstå behov for ukontrollerede nedlukninger, fx til mekanisk rensning af filtre. 

Indkøringsperioden for anlægget har også taget flere år, og der sker stadigvæk forbedringer på anlægget. 

For kalenderåret 2014 blev der produceret knap 27.000 MWh el og 56.000 MWh varme, og Skive 

Fjernvarme anslår, at de kan komme op på en samlet kraftvarmeproduktion på 36.000 MWh el og 75.000 

MWh varme om året, når anlægget kører optimalt29. Anlægget i Skive kan måske også i fremtiden 

producere grøn benzin gennem Haldor Topsøe’s TIGAS-proces, hvilket man lige nu undersøger i et EUDP-

projekt30. Det vil gøre Skive Fjervarme i stand til at producere produkter til forskellige markeder alt 

afhængig af hvordan man optimere ift. priser.  

Ifølge oplysninger fra Skive Fjernvarme er den samlede nettoinvestering (efter tilskud fra EU, DK og DOE) 

235 mio. kr. for en kapacitet på 11 MW varme og 6 MW el. Skive Fjernvarme oplyser selv, at de dermed har 

væsentlige større afskrivninger end et traditionelt kraftvarmeværk med samme effekt. De nuværende 

rammevilkår med hensyn til afregning på lige vilkår med biogas gør, at Skive Fjernvarmes 

varmeproduktionspris ligger på ca. 240 kr./MWh varme (Ref27). Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad 

Skive Fjernvarmes elproduktionspris ligger på.  

Pyroneer 

I en dansk sammenhæng er halm en oplagt biomasse, men som tidligere beskrevet har 

forgasningsteknologi, som normalt arbejder ved høj temperatur (> 700 C), problemer med at håndtere de 

alkaliske forbindelser i halm, hvilket resulterer i at asken smelter og klumper sig sammen i anlægget. 

Forgasningsteknologien er mindre moden når alkaliske biomasser som halm (og til dels pil), skal håndteres. 

Pyroneer-teknologien har dette område som sit fokus, og udviklingen baseres her på en proces med lavere 

temperaturer, der kører i to trin (740-750 C og 650 C). Den grundlæggende idé med Pyroneer-teknologien 

er primært, at tilsatsfyre (alkaliske) biomasser på eksisterende kulkraft-anlæg, sådan som det er tilfældet 

med 6 MW pilot-anlægget ved Asnæs-værket. DONG besluttede i oktober 2014, at skrinlægge alle 

aktiviteter omkring Pyroneer-anlægget indtil videre. 

Som noget særligt i forhold til lav-temperatur forgasningsteknologi som fx Pyroneer, tyder nye 

forskningsresultater på, at der er en interessant mulighed for at levere aske med et forhøjet indhold af 

restkoks (dvs. bio-koks eller halmkoks) tilbage til marken. Meget tyder således på, at tilførsel af halmkoks 

på grovsandede jorder af typen JB1, bliver mere løse og i stand til at binde mere vand. Derudover 
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indeholder halmkoksen plantetilgængelig fosfor og kalium, som tabes hvis der er tale om traditionel 

forbrænding af halm eller træpiller. Det baner vejen for et større rodnet og højere udbytter. Grovsandet 

jord findes særligt i Syd- og Vestjylland og udgør 24% af de 3,5 mio. ha. klassificeret jord i Danmark. Nye 

forsøg har vist udbytteresultater på op til 22% merudbytte kerne ved tilsætning af én procent halmkoks ift. 

ingen brug af halmkoks31, 32 . Disse forsøg skal dog bakkes op ad flere og mere varierede forsøg, fx på andre 

jordtyper og med andre plantearter, ligesom langtidseffekterne skal observeres, førend man endelig kan slå 

fast om halmkoks er så lovende, som de første forsøg tyder på. På Bregentved Gods tester man desuden, 

hvordan man kan udbringe halmkoksen i praksis. Sidst, men ikke mindst, er der meget der tyder på, at hvis 

halm føres tilbage til jorden som halmkoks i stedet for at blive nedmuldet på traditionel vis, så lagres 

kulstoffet i jorden i stabil form i større mængder igennem betydeligt længere tid – og denne kulstof-lagring 

giver et forbedret CO2-regnskabet33. For halmkoks foreligger der endnu ingen driftsøkonomiske erfaringer.  

Bio2G-projektet  

E.ON planlægger at bygge et større anlæg til produktion af bio-SNG et sted i Sverige, hvor der er adgang til 

fjernvarme og naturgasnet34. Der er udpeget to potentielle lokationer, som er Malmö eller Landskrona. 

Projektets foreløbige design-parametre er et brændselsforbrug på ca. 325 MWth og en SNG-produktion på 

200 MW (ca. 21.000 m3/h)5. Anlægget ventes at have en systemeffektivitet på 70-80% ved kombineret gas 

varme- og el-produktion, og en effektivitet på 60-65% ved SNG-produktion – hvor el-produktionen er 

medtaget, da det er billigere at producere egen el end at købe den (størrelsesorden 24 MW), og 

varmeproduktionen er ganske stor (selvstændig hjælpe-kedel på 40 MW), da træet skal tørres inden 

forgasning. I forhold til valg af teknologi vil man anvende tryksat CFB forgasnings-teknologi og Haldor 

Topsøe´s TREMP-teknologi (Topsoe Recycle Methanation Process), således at man er i stand til at levere 

SNG i pipeline-kvalitet til det svenske gasnet. E.ON har endnu ikke er taget en ”final investment decision” 

på projektet, da man afventer en afklaring af rammevilkår, som skal give stærkere incitamenter til bio-SNG 

som drivmiddel35. Anlægget vurderes at koste 4,5 mia. SEK (2012-tal og eurokurs på 9 SEK/euro), og 4 mia. 

SEK for n-te anlæg, dvs. en vis learning-curve effekt.   

E.ON trækker på erfaringer fra Värnamo-anlægget, Skive, GTI (Gas Technology Institute, USA) og GOBIGAS, 

og vælger en lidt anden teknologisk tilgang end GOBIGAS. E.ON forventer således at anvende tryksat CFB-

forgasningsteknologi af Andritz Carbona eller Foster Wheeler typen, som forgasser ved en driftstemperatur 

på 850-900 C.  

Feedstock skal kunne hentes ind med tog, lastbil og skib, og derfor har man valgt havne-lokationer. 

Feedstock-indtag svarer til 1 mio. tons/år eller mere end 3 mio. m3 træ ved 7500 timers drift. Brændslet 

har en fugtindhold på op til 50% og skal derfor tørres ned til ca. 20%. Dette sker med varme fra 

forgasningen ved en temperatur på 80-90 C for at undgå problemer med lugt og VOC-emissioner. 

Indmadningssystemet til forgasseren kræver flis i størrelsesordenen 45 mm og ikke for stor andel af fint 

materiale. Lagerkapaciteten designes til 5-6 ugers drift, og sammen med modtagning og flisning kræves 

derfor et ret omfattende system og forholdsvis meget plads til anlægget (Ref12).  

Sammenfattende mener E.ON, at der ikke er nogle dele i processen som er helt uprøvede, og at man på 

bagrund af erfaringer fra Skive, GOBIGAS og GTI skal have fokus på at eliminere de sidste få 

                                                           
5
 Inputtet er 950.000 tons træ/år og outputtet 168 mio. m3 SNG/år. 
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risikoelementer. E.ON mener dog også, at det vil tage længere tid at opnå effektiv drift, effektiviteten vil 

ikke være så høj som på ”modne anlæg”, og investeringsomkostninger vil være højere end for ”modne 

anlæg”. Af netop denne grund mener E.ON, at en vis stats-støtte er berettiget (investeringsstøtte samt sikre 

rammevilkår i afskrivningsperioden), og der kalkuleres med i størrelsesordenen 25%. BIO2G har modtaget 

tilsagn om NER300 støtte på 1,9 mia. SEK36. 

                                    Figur 2.6: Diagram for processen i BIO2G 

 
                                                                                                                                                 Kilde: E.ON (2013) 

Westinghouse plasmaforgasning 

I forbindelse med gennemgangen af de traditionelle forgasningsteknologier er det relevant at nævne nogle 

specielle varianter, herunder bl.a. plasmaforgasning. Plasmaforgasning adskiller sig fra traditionel 

forgasning ved at operere med en ekstremt høj temperatur på over 3.000 C37. Plasmaforgasseren opererer 

med såkaldte plasma-torches, som med en elektrisk stråle på over 5.000 C tænder materialet (figur 2.7). 

Westinghouse Plasma Corporation i England har udviklet plasmaforgasningsteknologien med 

husholdningsaffald for øje. Husholdningsaffald er en besværlig feedstock at forgasse, men koblet med den 

høje temperatur har formålet med plasmaforgasningsteknologien været at konvertere affald til en brugbar 

ressource ved at producere en syngas helt uden tjære, som kan anvendes i gasturbiner eller til produktion 

af avancerede biobrændstoffer. Udover affald kan der ifølge Westinghouse håndteres en lang række 

feedstocks, hvilket betyder, at det et særdeles fleksibelt setup på lang sigt ift. fluktuerende priser på 

feedstock.  

På grund af den høje varme og en relativt lang opholdstid i reaktoren sikres der med plasmaprocessen en 

fuldstændig nedbrydning af feedstock’en, hvilket ifølge Westinghouse gør det muligt at arbejde med 

feedstock med et højt vandindhold og en stor andel af inaktive materialer som glas og metaller. Den 

producerede syngas indeholder støvpartikler og andre uønskede elementer som svovl og tungmetaller, som 

renses op i en særlig gasrensning. Westinghouse har kommercialiseret teknologien og solgt tre anlæg, 

hvoraf combined-cycle power-anlægget Tees Valley Renewable Energy Facility (UK) med en kapacitet på 

1.000 tons husholdningsaffald om dagen (50 MWel) er det hidtil største (ibid). Anlægget skulle efter planen 

kommissioneres i 2014 og skulle i alt koste ca. 5,5 mia. kr. (to anlæg samme sted), hvor selve forgasseren 

(model G65) skulle koste ca. 145 mio. kr. inklusive engineering og relateret udstyr38.   
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  Figur 2.7: Plasma-forgasningsteknologi fra Westinghouse 

 
                              Kilde: Westinghouse (2015) 

Dall Energy teknologien 

Dall Energy har udviklet et proof-of-concept for en særlig type forgasningslignende ovn i 2009. Derefter er 

der etableret og idriftsat et varme-anlæg på 8 MW på Bogense Fjernvarme (2010) og et procesvarme-anlæg 

på Warwick Mills i USA på 2 MW (2011), og endelig et 9 MW varme-anlæg til Sønderborg Fjernvarme 

(2014)39. Dall Energy har lavet en konstruktion, hvor afbrændingen foregår i selve forgasser-rummet, 

hvorved strålingsvarmen fra afbrændingen medvirker til tørring af brændslet. Det betyder, at der kan 

opereres med et fugtindhold på op til 60%. Tjærestofproblematikken har Dall Energy løst ved at afbrænde 

gassen umiddelbart efter at den er blevet produceret. Dall Energy teknologien udmærker sig ved at kunne 

håndtere mange forskellige typer biomasser (herunder fx haveaffald), teknologien har en meget lav 

partikelemission sammenlignet med traditionelle forbrændingsovne, hvilket betyder, at det ikke er 

nødvendigt at installere dyrt røgrensningsudstyr, og endelig kan teknologien operere med lav last. 

Teknologien kan dog kun producere varme, og ikke en produktgas, som er formålet med traditionel 

forgasningsteknologi. 

Partnerskabet for termisk forgasning (DK) 

De danske aktører der arbejder med termisk forgasning har etableret et partnerskab med støtte fra EUDP i 

2014/2015, og det er målet med partnerskabet, at formulere en ny strategi på området.  

3. Rammevilkår for teknologien i Danmark 

3.1 Rammevilkår for teknologien i Danmark 
 

Med de gældende rammevilkår for forgasning opnår el fremstillet på baggrund af forgasningsgas et 
pristillæg på linje med biogas. Således modtager forgasningsanlæg, der fremstiller el på basis af biomasse, 
en fast elafregningspris på 74,5 øre /kWh eller et fast pristillæg på 40,5 øre/kWh, når forgasningsgas 
anvendes sammen med andre brændsler40. Beløbene på 74,5 øre og 40,5 øre prisreguleres med 60 % af 
stigningen i nettoprisindekset. Støtteordningen løber frem til 2020 som en del af energiaftale 2012.   
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For at undersøge rammevilkårene og markedspotentialet for forgasningsteknologi, er der gennemført en 
konsultationsrunde med en række relevante aktører fra forgasnings-branchen i Danmark, og for biomass-
to-liquids vedkommende også i Sverige. På baggrund af disse interviews kan der groft opstilles følgende 
markedsnicher for forgasningsteknologi. En række observationer i forhold til disse gennemgås i det 
følgende.   
 

 Små kraft-varme anlæg  

Forgasningsteknologi udkonkurreres i dag på små kraft-varme værker, da en biomassekedel med damp-

turbine er signifikant billigere i CAPEX (op til 30% billigere), og effektiviteten er stort set den samme med en 

elvirkningsgrad på omkring 28-30%41. Det gælder især for anlæg i størrelsesordenen fra omkring 2 MW - 15 

MW. To velkendte undtagelser i forhold til kommercielle anlæg i drift, er Harboøre, som i sin tid fik støtte til 

en del af udviklingsomkostningerne, og Skive Fjernvarmeværk. Derudover er der Dall Energy, som har 

udviklet en speciel teknologi, der umiddelbart lader til at have nogle fordele. Dall Energy har installeret tre 

anlæg, så der er endnu tale om en forholdsvis uprøvet, men lovende teknologi. Der er desuden et 

internationalt marked for helt små forgasningsanlæg i udviklingslande, som fx i Indien, hvor off-grid 

løsninger til elproduktion skaber en efterspørgsel42.   

 Store kraft-varme anlæg og tilsatsfyring  

Pyroneer-anlægget var et eksempel på en teknologi udviklet i en dansk kontekst, hvor man kunne 

tilsatsfyre med biomasse på fx kulfyrede kraftværker med 25-100% biomasse6 - i modsætning til de max. 

10% halm der kan tilsatsfyres på konventionelle kulfyrede anlæg i dag. Det specielle ved Pyroneer er 

desuden, at den kunne håndtere de mere besværlige feedstocks, som fx halm. Forretningsideen i konceptet 

var, at teknologien skulle kunne kommercialiseres og eksporteres til Kina og andre lande, hvor der 

potentielt er et stort marked for tilsatsfyring med biomasse på kul-kraftværker. På det globale marked 

lykkedes det ikke for DONG at tillokke investorer som partnere i en opskalerings- og kommercialiseringsfase 

– ifølge DONG pga. manglende efterspørgsel efter teknologien43. Det finske anlæg i Vaasa arbejder også 

med tilsatsfyring, og her forgasses biomasse (træ) i størrelsesordenen 140 MW (indfyret), som reducerer 

kulforbruget med 25-40%. Vaasa-anlægget er et kulfyret kraft-varme anlæg på 560 MW. 

I samme åndedrag overgår mange danske og udenlandske værker til ren eller delvis biomasse-fyret drift 

baseret på traditionel kedel-teknologi. Det gælder fx Studstrupsværket, som levetidsforlænger og 

ombygger blok 3 til fyring med træpiller44, samt Amagerværket, som ombygger blok 3 og satser på træflis i 

stedet for træpiller, da træflis er 20% billigere for samme brændværdi. Som noget nyt tager Amagerværket 

fluid-bed teknologi i brug. Fordelen med teknologien er desuden, at den tager mange typer brændsler, 

både kul, træpiller og træflis. Amagerværkets blok 1 blev ombygget til træpiller i 2004. 

 Produktion af biobrændstoffer til transportsektoren 

På biobrændstofområdet er der sat gang i en række interessante projekter i Sverige, som bygger på 

forgasning af biomasse. Set fra denne synsvinkel er der mange muligheder i at forgasse biomasse, og 

derefter producere biobrændstoffer til transportsektoren som enten metanol, DME, SNG eller for den sags 

                                                           
6
 Det finske anlæg i Vaasa nævner en tilsatsfyringsprocent på 25-45. 
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skyld grøn benzin. Teknologivurdering nr. 37 viste, at der ikke er noget entydigt svar på hvilken af disse 

brændstoffer, der er mest energieffektiv at producere i praksis, men flere studier peger på metanol/DME 

eller SNG som mest effektive. Vurderingen viste, at der kunne produceres biobrændstoffer på basis af træ i 

Sverige, som i benzin-ækvivalent-priser ligger på niveau med, eller under, priserne for en sammenlignelig 

2.G. bio-etanol. I den foreliggende teknologivurdering peger beregninger fra Grontmij på at SNG er den 

mest omkostningseffektive løsning, og det er da også den der er valgt i de to svenske projekter GOBIGAS og 

i BIO2G. Rammevilkårene for forgasning til produktion af biobrændstoffer er behandlet i teknologivurdering 

nr. 3, og har primært at gøre med de generelle rammevilkår for biobrændstoffer, hvor særligt EU’s VE-

direktiv anses for at være en vigtig driver fra 2020, hvor alle EU-lande skal leve op til målet om 10% 

biobrændstoffer. Særligt de avancerede biobrændstoffer, som kan tælle dobbelt, og som anvender 

restbiomasser/non-food biomasser er interessante i en dansk kontekst. Det bør nævnes, at Haldor Topsøe 

er førende på katalyse-arbejde i forbindelse med gasrensning og metanisering på dette forgasnings-

brændstof-spor. 

 Udvikling af forbehandlingsteknologier til biomasse til tilsatsfyring på store kulfyrede entrained flow-

forgasningsanlæg  

Som tidligere nævnt er denne type forgasser den mest udbredte til meget store anlæg (1000 MW), da den 

passer godt til de fleste typer kul. Flere aktører nævner, at entrained flow på mange måder er mere oplagt 

til biomasse, hvis man er i stand til at føde biomassen ind i forgasseren. Entrained flow har nemlig den 

fordel, at den med sin høje temperatur nedbryder tjæren, hvilket giver en produktgas som er næsten 

tjærefri og med et lavt indhold af methan. Der er også aktører, der mener, at halm bedre vil kunne 

håndteres i entrained flow, da alkali-forbindelserne brændes af. En dansk virksomhed som TK Energi 

udvikler på et patenteret anlæg til at indføde biomasse på kraftværker, som anvender kulforgasning med 

entrained flow teknologi45. TK Energi er i den seneste runde af EUDP-uddelinger blevet bevilget midler til et 

udviklingsprojekt, hvor formålet er at udvikle og demonstrere en 10 MW tryksat entrained flow 

forgasningsteknologi, som kan udnytte biomasse af lav kvalitet. 

4. Teknologiens betydning i dansk kontekst i forhold til jobs og vækst 

4.1 Danske virksomheders og videninstitutioners engagement i 

teknologiudviklingen 
Der er en forholdsvis lille, men stærk kerne, af danske virksomheder, som har arbejdet med 

forgasningsteknologi i flere årtier, primært med fokus på teknologi til kraftvarme, og primært med anlæg i 

lille skala – når man ellers ser bort fra DONGs satsning på Pyroneer. Derudover arbejder Haldor Topsøe og 

en række andre danske virksomheder som fx ChimneyLab Europe og Biosynergi med gasrensnings- og til 

dels metaniserings-teknologi. På universitetssiden er det primært DTU, som forsker i forgasningsteknologi, 

og på GTSerne er det Teknologisk Institut. Af bilag 1 fremgår det hvilke projekter og områder der primært 

er blevet forsket i ift. forgasning i de seneste 10 år i Danmark. På det globale marked for 

forgasningsteknologi er der 4-5 store virksomheder, som er markedsledende på store anlæg (primært til 

kul), og de er alle udenlandske jf. tabel 4.1.  
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 Teknologivurdering nr. 3 (2014): Produktion af metanol som biofuel/synfuel til transportsektoren 
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Inden for de seneste årtier er der blevet forsket og udviklet mest i nogle miljøer omkring Güssing-anlægget 

i Østrig, MILENA-anlægget i Holland, det amerikanske Gas Technology Institute, og i Danmark på DTU med 

Viking-forgasseren og hos Vølund (Harboøre-anlægget). Chalmers Universitet i Sverige samt VTT i Finland 

har også spillet aktive roller. Inden for de seneste ti år har anlægget hos Skive Fjernvarme spillet en vis rolle 

i udviklingen af teknologien sammen med erfaringer fra Güssing-anlægget og forskning på Chalmers. Dette 

har i første omgang ført til etableringen af GOBIGAS, og E.ON Gasification Development trækker nu på disse 

erfaringer til BIO2G-anlægget. I Danmark har der de seneste år været en del opmærksomhed omkring 

teknologien hos DONG, hvor Pyroneer har været under udvikling på basis af et patent fra Danish Fluid Bed 

Technology. Dette udviklingsforløb er imidlertid lagt i mølposen, og der synes ikke foregå mere udvikling 

pt8.  

Tabel 4.1: Virksomheder der producere forgasningsteknologi 

Virksomhed Markedsposition 

Babcock & Wilcox Vølund A/S (DK) Mellemstor spiller på det globale marked, laver primært kraftvarme-løsninger, 
som ikke anvender forgasningsteknologi. 

Weiss A/S (DK) Lille spiller 

Biosynergi Proces ApS (DK) Lille spiller 

TK Energi (DK) Lille spiller, fokus på forbehandlingsteknologi 

Haldor Topsøe (DK) Stor spiller på det globale marked, fokus på efterbehandlingsudstyr 

DONG (Danish Fluid Bed Technology) (DK) NA 

Andritz Carbona (Finland) Stor spiller på det globale marked, BFB 

Foster Wheeler (USA) Stor spiller på det globale marked, CFB 

Metso/Valmet (Finland) Stor spiller på det globale marked, CFB 

Siemens (Tyskland) Stor spiller på det globale marked, entrained flow 

GE (USA) Stor spiller på det globale marked, entrained flow 

Repotec (Østrig) Lille spiller 

                                                                                                                                                                                             Kilder: Egne observationer 

4.2 Teknologiudviklingens indflydelse på jobs og vækst i Danmark?  
Der er ikke fundet opgørelser eller studier over job og vækst-effekter for så afgrænset en branche, som den 

der producerer forgasningsteknologi i Danmark. Ser man lidt bredere på branchen, der leverer teknologi til 

fjernvarme og kraftvarme, så er der tale om større branche, som har meget at byde på i forhold til eksport 

af teknologi og know-how. Der er givetvis mulighed for at udnytte nogle synergier i denne sammenhæng, 

men bortset fra Haldor Topsøes globale førerposition på katalyse-teknologi til gasrensning og 

metaniseringsprocesser, synes der ikke at være store erhvervspotentialer lige om hjørnet, som kan skabe 

signifikante jobs- og vækst-effekter.   

 

                                                           
8
 Det har ikke været muligt at kontakte nogle medarbejdere i DONG, som arbejder med teknologien, og det forlyder, 

at de fleste medarbejdere på området er sagt op eller forflyttet til andre områder. 
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Bilag 1: Oversigt over forgasningsprojekter registreret på energiteknologi.dk pr. april 2015 

Projekt Opstartsår Partnere Beskrivelse 

10 MW tryksat entrained flow forgasning 
 

 

2015- TK Energi  

Regenererbar svovlfjernelse fra 
biomasseforgassere 

2015- Teknologisk Institut, Haldor Topsøe 
A/S, ChimneyLab Europe ApS 

 

Partnerskab for termisk forgasning 2014-2017 Dansk Gasteknisk Center (lead) Formålet er at koordinere, styrke og målrette den danske FUD-indsats for 
termisk forgasning, således at termisk forgasning kan udfylde sin rolle og 
sit potentiale i det forventede fremtidige danske energisystem 

Keramiske membraner til 
iltblæstforgasning 

2014-2016 DTU Projektet vil udvikle iltblæst forgasning kombineret med 
iltseparationsmembraner med henblik på effektiv omdannelse af 
affaldsbiomasse til elektrisk energi. I projektet vil der blive opskaleret en 
1. generations-komponent, mens en mere stabil 2. generation vil blive 
udviklet. Begge disse komponenter vil blive testet direkte i en termisk 
forgasser. 

Biomasseforgasning – IEA Bioenergy, 
Task 33 

2012-2015 Force Technology I projektet udveksles information om forskning, udvikling og 
demonstration indenfor termisk forgasning af biomasse. Formålet er at 
fremme samarbejdet mellem de deltagende lande og industrier og at 
nedbryde teknologiske forhindringer for fremme af termisk forgasning af 
biomasse.  

PURSUC – Forbedret udnyttelse af 
energipotentiale i gylle 

2013-2015 Purfil ApS, Frichs A/S Projektet omhandler en innovativ løsning til forbedret udnyttelse af 
energipotentialet i gylle. I projektet udvikles 1) et højeffektivt 
tørringsmodul, som optimerer gyllen til termisk forgasning, og 2) en 
tilpasset termisk forgasser (Sublimator) som kører optimalt på 
gylletørstof. Resultatet er øget rentabilitet i gylle-til-energi processen. 

Katalytisk nedbrydning af tjære fra 
biomasseforbrænding 

2010-2014 Haldor Topsøe A/S, ChimneyLab 
Europe ApS, Teknologisk Institut  

I projektet er der udviklet ny teknologi, som kan fjerne tjære og andre 
urenheder fra termisk forgasningsgas i en katalytisk reaktor. Det er første 
skridt mod en økonomisk bæredygtig produktion af biobrændstoffer, 
hvilket er et resultat, som på sigt kan skabe et nyt forretningsområde for 
Haldor Topsøe. 

Demonstration af nyt forgasningsanlæg 
til fjernvarmen 

2010-2014 Biosynergi Proces ApS, EBO Consult A/S Projektet skal demonstrere en ny termisk forgasningsteknologi baseret på 
træflis i et anlæg til lokal el- og varmeproduktion. Samtidig vil projektet 
demonstrere en finansieringsmodel for udvikling af lokale energiprojekter.  

Overvågning af tjære i gasser 2010-2012 ChimneyLab Europe ApS, Biosynergi 
Proces ApS 

ChimneyLab Europe har udviklet en målemetode, så man løbende kan 
registrere tjæreindholdet i gas fra termiske forgasningsanlæg. Udstyret 
kræver påfyldning af 12-15 liter isopropanol og 10 liter aktivt kul efter 
cirka en uges drift. 

Detaljeret analyse af bio-SNG 
teknologier og andre VE-gasser 

2011-2012 Dansk Gasteknisk Center, DTU Formålet med projektet er at analysere højeffektive bio-SNG 
produktionsteknologier, potentielt tilgængeligt biomasse og forskellige 
aspekter af samspillet mellem bio-SNG gasser og naturgasnettet. 
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Resultaterne vil levere et grundlag for udvælgelsen af SNG-teknologier i 
Danmark og for valg af markedsmodel. 

Oplæg til dansk FUD-strategi for termisk 
biomasseforgasning 

2011 Dansk Industri, Force Technology En dansk FUD-strategi for termisk biomasseforgasning skal fokusere og 
målrette den danske teknologiske udviklingsindsats indenfor 
forgasningsteknologier, så de kan medvirke til at indfri de nationale mål 
for anvendelse af VE, uafhængighed af fossile brændstoffer og CO2-
fortrængning og samtidig fremme dansk industris vækst- og 
eksportpotentiale. 

Produktion af methanol/DME ud fra 
biomasse 

2006-2011 Haldor Topsøe A/S, DTU, Energinet.dk Det er undersøgt hvordan man via forgasning og en katalytisk proces kan 
omdanne biomasse til metanol og DME, også kaldet dimethylether. En 
sammenligning af de forskellige metoder til konvertering af biomasse til 
flydende brændstoffer viser, at de forgasningsbaserede metoder er både 
attraktive og energieffektive.  

GreenFuelCell 2005-2008 TK Energi, DTU, ECN (NL), CIRAD (FR) Projektet har medfinansieret dansk deltagelse i et europæisk samarbejde 
under 6. rammeprogram om at teste, om gas fra termisk forgasning af 
biomasse kan renses til et niveau, hvor den kan anvendes som brændsel i 
en SOFC-brændselscelle. 

Højtemperatur slaggende 
affaldsforgasser, fase 1 

2003-2008 TK Energi Målet med det samlede projekt er at udvikle et termisk 
forgasningskoncept til omsætning af brændbart affald. Konceptet er 
baseret på TK Energis forsøg med slaggende forgasning af biomasseaffald. 
Forgasseren udvikles som et direkte alternativ til konventionel 
affaldsforbrænding. 

Perspektiver for bæredygtig dansk 
ammoniak- eller metanolfremstilling 
som led i et muligt fremtidens 
hydrogensamfund 

2006-2007 Weel & Sandvig Målet med projektet er at undersøge mulighederne for produktion af 
hydrogenbærere i form af metanol eller ammoniak, baseret på biomasse 
og/eller overskuds-el. Hidtil har fokus fra dansk side været på etanol som 
brintbærer, men såvel metanol som ammoniak har egenskaber, der kan 
gøre dem mere velegnede i et fremtidens brintsamfund. 
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